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BAB III

DASAR – DASAR PERENCANAAN

3.1 Lokasi Perencanaan

Lokasi studi jalan tol adalah Jalan Tol Gempol – Pasuruan Seksi A1 (STA

0+000 – STA 6+800) seperti pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.

Gambar 3.1. Lokasi Pembangunan Proyek Gempol-Pasuruan (sumber:

googlemap)

Gambar 3.2. Layout Lokasi Proyek pada Seksi A1 (sumber: googlemap)
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3.2 Diagram Alir Perencanaan

Dalam perencanaan perkerasan kaku (rigid pavement) menggunakan

AASHTO 1993 dan Metode Bina Marga, untuk tahapan – tahapannya bisa dilihat

pada Gambar 3.3

Mulai

Pengambilan data perencanaan :
Data LHR dan CBR

Analisa perkerasan jalan

Perkerasan kaku
Metode AASHTO 1993

Perkerasan kaku
Metode Bina Marga

Perhitungan faktor pertumbuhan
lalulintasR = ( )

Perhitungan umur rancangan n-tahun
(ESAL)n = (ESAL)o × R ×DD × DL

As = W.D. F. L
Perhitungan luas penampang tulangan
pada perkerasan bersambung dengan

tulangan

Perhitungan JSKN selama umur rencana
JSKN = JSKNH x 365 x R x C

Selesai

Gambar 3.3. Diagram alir perencanaan

Perhitungan faktor pertumbuhan
lalulintasR = ( ) atau dengan tabel

As = μ. L.M. g. h2.
Perhitungan luas penampang tulangan
pada perkerasan bersambung dengan

tulangan

Pembahasan

Penentuan nilai dowel dan tie bar Penentuan nilai dowel dan tie bar

Kesimpulan

Menentukan tebal pelat beton Menentukan tebal pelat beton
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3.2.1 Pengambilan Data

Dalam perencanaan perkerasan jalan adalah pengambilan data LHR dan

CBR. Data LHR merupakan jumlah lalu lintas harian rata-rata yang didapatkan

dari hasil data Transmarga Jatim Pasuruan, sedangkan data CBR adalah data tanah

yang didapatkan dari uji sandcone. Data LHR dan CBR merupakan data sekunder,

dimana data tersebut didapatkan tidak melalui survey secara langsung melainkan

dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Kemudian data LHR dihitung untuk

mendapatkan nilai LHR pada awal jalan dibuka, LHR pada umur rencana (25

tahun), dan sampai menemukan nilai LHR rencana pada bahu jalan. Sedangkan

data CBR diolah menggunakan cara grafis agar menghasilkan nilai CBR rencana.

3.2.2 Analisa Perkerasan Jalan

Analisa perkerasan jalan dengan menggunakan AASHTO 1993 dan

Metode Bina Marga. Metode AASHTO 1993 adalah metode perencaan untuk

menentukan tebal lapisan perkerasan standar Amerika, sedangkan Metode Bina

Marga adalah metode perencanaan untuk menentukan tebal lapisan perkerasan

standar Indonesia yang sering digunakan untuk perencanaan di Indonesia.

3.2.3 Perhitungan Faktor Pertumbuhan Lalulintas

Pertumbuhan lalu lintas merupakan pertambahan atau perkembangan lalu

lintas dari tahun ke tahun selama umur rencana. Untuk Metode AASHTO 1993

nilai faktor pertumbuhan lalu lintas (R) bisa didapatkan dari Persamaan 2.2,

sedangkan untuk Metode Bina Marga menggunakan Tabel 2.6.

3.2.4 Perhitungan Umur Rencana

Pada perencanaan perkerasan jalan untuk metode AASHTO 1993

Langkah-langkah hitungan volume lalu-lintas rancangan total bisa bervariasi,

dan bergantung pada data yang tersedia sebelumnya. Sedangkan Metode Bina

Marga perhitungan Jumlah Sumbu Kendaraan Niaga selama umur rencana,

yang didapatkan dari hasil perkalian antara Jumlah Sumbu Kendaraan Niaga

Harian, jumlah hari dalam setahun.
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3.2.5 Menentukan Tebal Pelat Beton

Dalam  perancangan tebal pelat beton dengan menggunakan metode

AASHTO 1993 perlu dipilih kombinasi yang paling optimum/ekonomis dari tebal

pelat beton dan lapis pondasi bawah dengan persamaan 2.4. Sedangkan metode

Bina Marga harus menentukan nilai faktor keamanan beban dan menghitung

Analisa fatik dan erosi pada masing – masing jenis sumbu dan beban sumbu

menggunakan nilai faktor tegangan dan erosi.

3.2.6 Perhitungan Luas Penampang Tulangan

Tahap selanjutnya adalah menghitung luas penampang tulangan, baik itu

tulangan memanjang ataupun melintang. Pada metode AASHTO 1993

perhitungan luas  tulangan dipengaruhi oleh berat volume pelat beton (W), tebal

pelat beton (D) dan lebar jalur (L). Sedangkan Metode Bina Marga perhitungan

luas tulangan dipengaruhi oleh berat per satuan volume pelat (M) dan gravitasi

(g).

3.2.7 Penentuan Nilai dowel dan Tie bar

Tahap selanjutnya adalah penentuan nilai dowel dan tie bar. Pada Metode

AASHTO 1993 penentuan dowel menggunakan tabel seperti pada Tabel 2.5,

sedangkan untuk tie bar menggunakan grafik seperti pada gambar 2.1. Pada

Metode Bina Marga penentuan dowel menggunakan tabel, sedangkan untuk tie

bar diameter dan jarak sudah ditentukan kecuali panjang tie bar di hitung dengan

persamaan 2.18.

3.2.8 Pembahasan Dan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam perencanaan ini adalah pembahasan dan penarikan

kesimpulan. Sehingga mengetahui yang mana yang lebih efektif dan yang sesuai

pada Metode AASHTO 1993 dan Metode Bina Marga.


